
يسسا أي ويلنسسا يسسا فهنسسا وعسسذاب حسسسرة ) أي) للمكككذبين يومئذ (( ويل
للتنبيه ياء أن المؤلف قال كما ويحتمل أوانك فهذا احضر وعذابنا حسرتنا

مثال منا طلب فإذا نعم فالجواب ؟ للتنبيه يا تأتي هل قائل قال إذا ولكن
) فإن) يعلمون قومي ليت (( يا تعالى كقوله قلنا التنبيه إل يحتمل ل
ولكن المسماء على تدخل وإنما الحروف على تدخل ل يا لن للتنبيه هنا يا

من أخص قلت كما الويل ولكن )) هلكنا (( ويلنا وقوله للتنبيه بها جيء
لفظسسه مسسن لسسه فعسسل ل مصسسدر وهو والعذاب التحسر هو بل الهل ك مجرد
نقسسدر فكيسسف بسسالهل ك الويسسل وفسسسرنا معنسساه من كان إذا معناه من ولكن
الملئكسسة لهم وتقول المؤلف قال الدين يوم هذا كذا هلكنا هلكنا ؟ الفعل

الملئكة كلم من الدين يوم هذا الله رحمه المفسر فجعل الدين يوم هذا
فسسي أنهم يعني المنكرين هؤلء كلم من أي كلمهم من أنه الصحيح ولكن
يقسسرون فهسسم حينئسسذ القسسرار ينفعهم ل ولكن الدين بيوم يقرون اليوم ذلك
هم الذي الوقت إليه والمشار الدين يوم هذا يقول شاهدوه إذا اليوم بهذا
علسسى يطلسسق السسدين أن واعلم الجزاء يعني والدين الحاضر اليوم ذلك فيه

دين ولي دينكم (( لكم تعالى فقوله العمل على أحيانا ويطلق الجزاء
يككوم الدين يوم ما أدراك (( وما تعالى وقوله العمل به المراد)) 
(( وهنسسا طيسسب الجسسزاء بالسسدين ) المسسراد) شيئا لنفس نفس تملك ل

كمسسا والسسدين الجسسزاء يسسوم هسسذا أي الجسسزاء بسسه )) المراد الدين يوم هذا
تسسدين كمسسا قسسولهم ومنسسه قلسست كمسسا العمل على يطلق الجزاء على يطلق
 الدين يوم هذا قال تجازى تعمل كما أي تدان

السسذي الخلئق بين الفصل يوم هذا والجزاء الحساب أي الفصل يوم هذا 
أن ويحتمسسل كلمهسسم مسسن تكسسون أن يحتمسسل هسسذه الجملة تكذبون به كنتم

يقسول بعضسهم أن فالمعنى كلمهم من كانت فإن الملئكة كلم من تكون
هسسذا لبعسسض بعضسسهم يقسسول تكسسذبون بسسه كنتم الذي الفصل يوم هذا لبعض
لنهسسم فيسسه إشسسكال فل الملئكسسة كلم من كان وإذا وتقريعا وتنديما توبيخا

يسسوم هسسذا )) بعسسد الفصل يوم (( هذا وقوله به يكذبون قوما يخاطبون
بعسسض عسسن بعضسسهم انفصسسل وجسسوزوا وحومسسسبوا الناس أدين إذا لنه الدين
المرء وبين وأبيه المرء بين يفصل قد السعير في وفريق الجنة في فريق
مسسسمي فسسإذن النسسار إلى وهؤلء الجنة إلى فهؤلء وأقاربه المرء وبين وأمه
ويصسسرف النسسار إلى قوم فيصرف الخلئق بين فيه يفصل لنه الفصل يوم
الجنة إلى قوم
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حسسق بأخذ بينهم بالحكم الخلئق بين يفصل لنه أيضا الفصل يوم ومسمي 
المتخاصسسمين بيسسن السسدنيا فسسي القاضسسي يفصسسل كمسسا الظالم من المظلوم
النسساس لنفصسسال الفصسسل يسسوم فسمي الظالم من حقه المظلوم فيعطي
الفصل يوم ومسمي السعير في وفريق الجنة في فريق بعض عن بعضهم

بالعدل بينهم بالحكم الخلئق بين يفصل لنه
الن أمسسا مضسسى فيمسسا أي )) كنتسسم تككذبون بكه كنتكم الذي((  وقوله 

بهسسذا يكسسذبون مضسسى فيمسسا لكسسن السسدين يوم هذا قالوا لنهم به فيصدقون
(( وترابا عظاما كانوا أن بعد الخلئق تبعث أن يمكن كيف ويقولون اليوم
الفائدة ما قائل قال )  فإذا) تكذبون به كنتم الذي الفصل يوم هذا
زيسسادة أجسسل مسسن الفائسسدة ) قلنسسا) تكككذبون به كنتم (( الذي قوله من

فسسسوف تكسسذبون بسه كنتسسم السسذي لهسسم قيسسل إذا لنسه هسسؤلء علسسى التحسر
فسسي ألسسم زيسسادة هسسذه فسسي فيكسسون نكسسذب لسسم ليتنسسا يا ويقولون يتحسرون
علسسى ولسسومهم لهسسؤلء التوبيسسخ أخسسرى جهسسة ومسسن جهسسة مسسن هذا نفومسهم
زيسسادة الولسسى الفائسسدة فائسسدتان إذن ذلك ففي بالحق كذبوا حيث تكذيبهم
(( هككذا بسسالحق تكذيبهم على واللوم التوبيخ الثانية الفائدة فيهم التحسر

)  ) تكذبون به كنتم الذي الفصل يوم
)) أنفسككهم ظلمككوا الككذين (( احشككروا للملكئكككة " ويقككال

كككانوا (( وما الشياطين من )) قرناءهم (( وأزواجهم بالشرك
)) (( فاهككدوهم الوثككان مككن غيره أي الله دون )) من يعبدون
" النار )) طريق الجحيم صراط (( إلى وسوقوهم دلوهم

إلسسى عنسسده والعلسسم الله من هنا الخطاب ظلموا الذين احشروا بالله أعوذ
يجمعكككم (( ويوم تعسسالى قال كما اجمعوا أي احشروا ومعنى الملئكة

يسسوم ومسسسمي الجمسسع يسسوم ومسسسمي))  التغككابن يوم ذلك الجمع ليوم
ظلموا (( الذين وقسسوله ويجمعسسون فيسسه يحشسسرون النسساس لن الحشر

وظلمسسوا أنفسسسهم ظلمسسوا السسذين يقسسال أن ينبغسسي ) بالشسسر ك) أنفسهم
بسسه المفعسسول وحسسذف بسسه المفعسسول حذف وتعالى مسبحانه الله لن غيرهم
ولمسسسيما غيرهسسم وظلموا أنفسهم ظلموا الحقيقة في فهم بالعموم يؤذن

الحسسق بتلسسبيس ظلمسسوهم فسسإنهم أتبسساعهم أضسسلوا السسذين منهسسم الرؤمسسساء
وإضللهم بالباطل

مككن قرنككاءهم"  المؤلسسف )) قسسال وأزواجهككم ظلمككوا (( الككذين 
وقيسسل قرينسسان فإنهمسسا وزوجته الزوج ومنه قرين زوج " وكل الشياطين

من (( وآخر تعسسالى قسسوله ومنسسه والشسسكال الصسسناف بسسالزواج المسسراد
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من القرين أن الغالب لن متقارب والمعنى أصناف ) أي) أزواج شكله
أنسسه ومسسسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث في جاء كما المقارن جنس
) يخالككل مككن أحككدكم فلينظككر خليلككه ديككن علككى ( المككرء قسسال

و ) أي) يعبككدون كككانوا وما وأزواجهم ظلموا الذين (( احشروا
كسسانوا الماضسسي بالفعسسل أتسسى ولهسسذا السسدنيا فسسي ؟ متى يعبدون كانوا الذي

والعائسسد الموصسسول صسسلة يعبسسدون كسسانوا وجملسسة السسدنيا فسسي أي يعبسسدون
ن يعبسدونه كسانوا ومسا وتقديره محذوف ن المؤلسف وقسول اللسه دون م م
الوثان

ول حسسساب عليهسسا ليسسس جمسساد وهسسي الوثسسان تحشسسر كيف قائل قال إذا 
هسسي أما لعابديها إهانة النار في وتلقى النار إلى تحشر أنها الجواب عقاب

يشسسعرون السسذين هم عابديها ولكن كرامة ول بإهانة تشعر ل لها شعور فل
فسسي المعبسسودات هسسذه فتلقسسى النسسار في تلقى معبوداتهم كانت إذا بالهانة

نفعهسسا إلى يكونون ما أحوج في تنفعهم ل لكونها وبيانا لعباديها إهانة النار
وخصسست عامسسة الية  هذه) الله دون من يعبدون كانوا (( وما وقوله
عنهككا أولئككك الحسككنى منككا لهم سبقت الذين (( إن تعالى بقوله

يعبسسد مسسن النسساس فسسي لكسسان عمومهسسا علسسى أخسسذناها لو ) لننا) مبعدون
المعبسسودون هسسؤلء يحشسسر فهل الملئكة  يعبد من الناس في وكان النبياء

اللككه دون مككن تعبككدون ومككا (( إنكم ل فالجواب العابدين هؤلء مع
سككبقت الككذين (( إن قسسال ) ثسسم) ورادون لهككا أنتم جهنم حصب

هنسسا فسسالعموم هسسذا ) وعلسسى) مبعدون عنها أولئك الحسنى منا لهم
) ) الحسنى منا لهم سبقت الذين (( إن بقوله مخصص

بسسه أريسسد الخسساص بسسه أريد عام لكنه عليه هو ما على باق العموم أن وقيل
ول الملئكسسة يعبسسدوا لسسم البعسسث أنكسسروا والسسذين البعث أنكروا الذين هؤلء

واللت هبسسل و والعسسزى ومنسساة واللت هبسسل يعبسسدون كسسانوا إنمسسا الرمسسسل
به أريد عام هذا أن قلنا مسواء حال كل وعلى النار في كلها ومناة والعزى
وينكسسرون والسسسلم الصسسلة عليسسه الرمسسسول يخسساطبون السسذين أي الخسساص

دون مسسن يعبسسدون السسذين أن شسسك ل فإنه مخصوص عام أنه قلنا أو البعث
 يدخلوها ولن النار إلى يحشروا لن الله أولياء من وهم الله

صككراط إلككى فاهككدوهم اللككه دون مككن يعبككدون كككانوا (( ومككا
قسسوله ينسسافي ل وهسسذا الدللسسة هدايسسة وهذه دلوهم أي ) اهدوهم) الجحيم

ونسككوق وفككدا الرحمككن إلككى المتقيككن نحشككر (( يككوم تعسسالى
أرأيسست أيضسسا يهسسدى يسسساق السسذي ) فسسإن) وردا جهنم إلى المجرمين
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نفسسس وفسسي يسسساقون هسسؤلء يهسسديها ؟ ل أو ويهسسديها بعيسسره يسوق الرجل
ذكسسر وقسسد النسسار إلى يصلوا حتى هنا من اذهبوا هنا من اذهبوا يقال الوقت

معهسا يحتساجون حسال في النار إلى يساقون هؤلء أن وتعالى مسبحانه الله
الماء.  إلى يضطرون بل
لسسم جسساءوا فسسإذا )) عطاشسسا وردا جهنككم إلى المجرمين  ونسوق((

وجسسوههم علسسى كالصفعة يكون وهذا بالله والعياذ المحرقة النار إل يجدوا
لهبسا يزيسسدهم بمسا يفساجئون ولكنهسم يشسربوا أن يرجسسون وهم جاءوا حيث

إلككى فاهككدوهم اللككه دون مككن يعبككدون كككانوا (( ومككا وعطشسسا
حسي صراط نوعان والصراط طريق بمعنى ) صراط) الجحيم صراط

القلسسوب عليسسه تمشي ما وهو معنوي وصراط القدام عليه تمشي ما وهو
الصسسراط فسسي امسسستقام اللسسه دين على المعنوي الصراط في امستقام فمن

فسسي مسسستقيم غيسسر كسسان ومسسن الجنسسة إلى يصل حتى القيامة يوم الحسي
الجنسسة طريسسق علسسى الخسسرة في مستقيما يكن لم الله شريعة على الدنيا
)) الجحيكم صكراط إلكى فاهدوهم((  هنسسا النسسار طريسسق علسسى ولكن

إلى((  طيسسب معنسسوي والكفسسر حسسسي ؟ معنسسوي أو حسسسي هنسسا الصراط
إذن " فسسالجحيم النار )) " قال الجحيم((  ) وقوله) الجحيم صراط

مسسن يكسسون وقسسد متعسسددة كثيرة القرآن في النار وأمسماء النار  أمسماء من
؟ مسستى إلى مستعد القرآن من لنا يحصيها أن أحدكم من نطلب أن الخير

الثلثاء غد إلى

الربعاء : يوم الطالب 
 الربعاء يوم: الشيخ

وقف من أوقفوا أي ) قفوهم) مسئولون إنهم (( وقفوهم قال ثم 
فلن وقسسف قلسست فسسإذا ومتعديسسة لزمسسة تسسستعمل وقسسف قف والمر يقف

أو القسسول وقفسست قلت وإذا لزم ؟ متعدي أم لزم هذا فوقف فلن مشى
متعسسدي أنسسه لشسسك قفسسوهم متعسسدي فهذا الفلني المكان عند زيدا وقفت
 فاعل قفوهم في والواو الهاء به المفعول نصب أنه ووجهه

؟ قفوهم في الفعل الحروف عدد كم يامسر ال خ ونسأل 
: حرفان الطالب

الماضي في وعددها حرفان: الشيخ 
 : ثلثة الطالب

 ؟ المضارع في وعددها: الشيخ 
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: ثلثة الطالب
أحسسرف لن حرفسسان المضسسارع صسسحيح مسسا ل تقولسسون مسسا ثلثسسة: الشسسيخ

حرفسان الفعسل إذن ؟ كسسذلك اليسسس الفعسسل بنيسة من تحسب ل المضارعة
مضسسارعا بفعلسسه فسسأت المسسر فعسسل تصسسوغ أن أردت إذا يقسسال ولهسسذا يقسسف

أن أردت إذا العلسسم طالب تفيد وهذه المضارعة حرف احذف ثم مجزوما
المضسسارعة حسسرف احذف و مجزوما مضارعا بفعله فأت المر فعل تصوغ
خاف من المر بفعل تأتي أن أردت إذا فمثل

...: الطالب
أعطيناكم اللي القاعدة خف فيقول الله هداية أما ؟ خف ل خف: الشيخ 

نسسام خسسف المضسسارعة حسسرف احسسذف يخف لم مجذوما المضارع هات الن
ننم؟ وإل ننم المر

ننم الطالب :
 ل؟ وإل أفطرت أفطرت ما يمكن الله هداية نم: الشيخ 

 :أفطرت الطالب
احسسذف كسسذا ينم لم القاعدة على نجريها كذا ننم المر نام طيب...: الشيخ

مال من المر نم المضارعة ياء
:مل الطالب

احذف يمل لم القاعدة طبق الدليل بالله إل قوة ول حول ل  مل: الشيخ 
أحيانسسا لسسك تيسسسر قاعسسدة وهسسي قاعسسدة فهمنسسا طيسسب مسسل المضسسارعة لم

لن الجسسواب اللسسه خسسف تقسسول ول خف نم أمر فعل كيف يستنكر النسان
ثسسم مجزومسسا بالمضسسارع تسسأتي أنسسك ذلسسك ووجه المضارع من مقتطع المر

 خشي من المر طيب المضارعة حرف تحذف
:اخش الطالب
نقسسول أن لبسسد إذا يخسسش لسسم مجزوما المضارع المر هات  اخش: الشيخ
وايسسش المضارعة ياء حذفنا إذا بالسكون تبدأ أن يمكن ل لنه لماذا اخش
أن يمكسسن ل الساكنة الخاء المفتوح والشين مساكنة خاء بقي ؟ عندنا بقي

أتي أن فلبد مساكن أولها كلمة وجدت إذا أبدا بها تنتطق الوصسل بهمسزة ت
رمى من المر وفعل طيب اخش فتقول

:ارم الطالب
والله بالهمزة يؤتى أن لبد مساكن أوله يرم لم المضارع لن  ارم: الشيخ 

.  أعلم
 الوصل همزة...: الطالب
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  مكسورة تكون بها ابتدأ إذا الوصل همزة أن العرب لغة هذه : ل الشيخ
...: الطالب
قطع. همزة وصل همزة ما ..هذه يعطي أعطى من : أعط الشيخ

؟...:الطالب
هسسم المؤمنين عصاة لكن مؤمنون كلهم الصراط يصعدون : الذين الشيخ
يوصسسلونها فسسإنهم أهلهسسا هسسم الذين النار أهل أما النار في يسقطون الذين
ن إل الصراط يعبر ل الصراط قبل مسن لكسن السدنيا فسي الصسراط عسبر م

...الذي فهو بالمعاصي يتعثر كان ومن عبره مسليم وجه على عبره
وأنتككم نعككم (( قل تعسسالى اللسسه قسسال الرجيسسم الشيطان من بالله أعوذ

مسسا ) نعسسم) ينظككرون هككم فككإذا واحككدة زجرة هي فإنما داخرون
منتظمة تكون المسئلة عشان واحد صف على خليكم إخواني يا ؟ إعرابها
شوى

مبتدأ.. ... به مفعول...:الطالب
جواب : حرفالطالب

 جواب : حرف الشيخ 
؟ هذا على : وقفناالطالب
)) أحمسسد الجحيسسم صراط إلى   (( اهدوهم)) (( وقفوهم : على الشيخ

؟ الجحيم بصراط المراد ما
الجحيم : طريقالطالب

يوم وذلك الجحيم إلى يوصل الذي الطريق يعني الجحيم : طريق الشيخ 
 اظن اليات فوائد نأخذ نعم القيامة

الكريمسسة الية هذه ) في) داخرون وأنتم نعم (( قل تعالى الله قال 
ترابسسا وكسسانوا مسساتوا إذا يتسسساءلون السسذين هسسؤلء جسسواب أهميسسة على دليل

بجسسوابهم خاصسسا أمسسرا نسسبيه أمر الله أن ذلك ووجه ؟ ل أو أيبعثون وعظاما
أهمية على دليل فإنه خاص بأمر نبيه أمر إذا الله أن مسبق فيما ذكرنا وقد
عليسسه الرمسسسول يبلغسسه أن أمسسر قسسد القسسرآن جميع أن الصل لن المر ذلك

)) ربككك مككن إليككك أنزل ما بلغ الرسول أيها (( يا والسلم الصلة
علسسى فيسسدل بتبليغهسسا خسساص أمسسر فهسسذا قسسل فيها الله يقول آية جاءت فإذا

أهمية ذو وأنه الشيء بهذا العناية
الله لن الباطل أهل شبهات على الرد يجب أنه الكريمة الية فوائد ومن 

)) داخرون وأنتم نعم (( قل قال بل اتركهم يقل لم
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القيامة يوم يحشرون بالبعث المكذبين أن الكريمة الية هذه فوائد ومن 
آيسسات عدة التفسير أثناء ذكرنا  وقد)) داخرون وأنتملقوله((  صاغرين

مم  تعسسالى قسسال كمسسا أذلسسة القيامسسة يسسوم يحشسسرون أنهسسم علسسى هه ررا رت رو  ))
رن هضو رر مع رها هي مي رل رن رع ععي عش رن رخا لل عم ذذ رن ال هرو هظ من من ري فف عم مر يي رط عفكك )  رخ
]45[الشورى:

أنه ووجهه أعزة القيامة يوم يحشرون بذلك المؤمنين أن الية فوائد ومن
فسسإن والسسذل الصسسغار وجسسه على يحشروا أن المكذبين هؤلء جزاء كان إذا

يسسوم المؤمنسسون فيحشسسر العمل جنس من فالجزء بالعكس يكون العكس
  أعزاء القيامة

اليات آخر ) إلى) واحدة زجرة هي (( فإنما تعالى قال ثم
الخلئسسق تخرج حيث وجل عز الله قدرة بيان أول اليات هذه من يستفاد 

ففيه تأخير بدون فورا كلها الخلئق وتخرج واحدة هذه واحدة بزجرة كلها
وجهين: من القدرة على دليل

المر تكرار عدم الول الوجه 
وجل عز الله لمر والمتثال الئتمار مسرعة الثاني والوجه 
إمسسا فينظسسرون القيامة يوم يخرجون الناس أن الكريمة الية فوائد ومن 

إلسسى يخرجسسون أنهم على يدل فهو كان وأيا النتظار من أو العين نظر من
الخسسوان أن قبسسورهم- أرجسسو فسسي الول فسسي كسسانوا لنهسسم غريسسب أمسسر

أمسسر إلسسى يخرجسسون أنه على يدل الصف- نعم في يكون الخير...يصطفوا
شسسيء إلسسى حشسسروا ثسسم قبسسورهم في بالول كانوا لنهم يألفونه يكونوا لم

))  ينظرون هم فاذا((  لقوله قبل من يعرفونه يكونوا لم غريب
والثبسسور بالويل القيامة يوم يدعون المكذبين هؤلء أن اليات فوائد ومن 

فسسي تعسسالى الله قال ) كما) الدين يوم هذا ويلنا (( يا لقولهم والهل ك
)) كثيرا ثبورا وادعوا واحدا ثبورا اليوم تدعوا (( ل أخرى آية

تعالى لقوله كالحاضر واقع أمر وأنه القول هذا تحقق اليات فوائد ومن 
 وقوعه لتحقق بالماضي المستقبل عن ) فعبر) ويلنا يا (( وقالوا

علسسى فيجسسازون القيامسسة يسسوم يحشسسرون النسساس أن اليسسات فوائسسد ومسسن
النتيجسسة هسسذه ) وتكسسون) الككدين يككوم (( هذا قسسوله مسسن يؤخذ أعمالهم
هسسذا يكون وأن أعمالهم على يجازوا وأن القيامة يوم يحشروا أن للخلئق
)) الدين يوم (( هذا لقوله أجل دونه ول عمل وراءه ليس نهائيا الجزاء

وتميسسز النسساس بيسسن حكسسم أي فصل يوم القيامة يوم أن اليات فوائد ومن
)) الفصل يوم (( هذا لقوله بعض عن بعضهم من

7



بككه كنتم (( الذي لقوله المكذبين هؤلء تقرير أيضا اليات فوائد ومن 
يقسسول مسسسوف به كذب ما شاهد إذا النسان أن التقرير ) ووجه) تكذبون

أنسسه تقسسول كنسست أنسست انظسسر عليسسه وافقه أو التكذيب هذا على حمله لمن
التحسسسر فسسي زيسسادة ذلسسك فسسي فيكسسون واقسسع هسسو الن انظسسر يقع ول كذب

 اليوم بهذا التصديق عدم على والندم
بعسسض مسسن بعضسسهم يميز القيامة يوم الناس أن الكريمة الية فوائد ومن 

(( احشروا لقسسسوله بعض إلى والنظراء والشكال الصناف بعض ويجمع
قسسوله في الله ذكر الذي الفصل من ) وهذا) وأزواجهم ظلموا الذين

)) الفصل يوم هذا(( 
وحشر اجتماعهم ينفعهم ل المكذبين هؤلء أن الكريمة الية فوائد ومن 

ينفعكككم (( ولككن أخسسرى آيسسة في تعالى  لقوله... كذا بعض إلى بعضهم
إذا السسدنيا ) فسسي) مشككتركون العككذاب فككي أنكككم ظلمتم إذ اليوم

العسسذاب هذا من جزءا عنك يتحمل بأن إما نفعك العذاب في أحد شاركك
على وتساعد ك تسليك غير ك على المصائب وقوع لن به تتسلى أن وإما

 صخر أخيها في الخنساء قالت كما عليها والصبر المصيبة هذه تحمل
" بالتأسي عنه النفس أسلي   ولكن أخي مثل يبكون وما" 

المشسسركين هسسؤلء إهانسسة الكريمسسة اليسسة فوائسسد ومن نعم تعالى الله قال 
وأنسسا للعابسسد إهانسسة المعبسسود إهانسسة أن ذلسسك وجه النار إلى أصنامهم بحشر
و مثل لكم أضرب هسذا أهيسن عائلسة تحتسه رجل أو أرقساء تحتسه مسسيدا أن ل
إهانسسة ذلسسك فسسإن الرقسساء تحتسسه السسذي الرجسسل أو العائلة تحته الذي الرجل
أهيسسن فإذا نعظمه الذي وعظيمنا كبيرنا هذا يقولون لنهم والرقاء للعائلة

فتهسسان معنويسسة نفسية إهانة ولكنها حسية إهانة يكن لم وإن لنا إهانة فإنه
 لعابديها إهانة الصنام هذه
إذا فيسسه ليس ما فيه دخل وإن العموم ذكر جواز الكريمة الية فوائد ومن
 آخر موضع في بين

السسذي البيان لن للمبين مقارنته البيان في يشترط ل أنه هذا على ويتفرع
الحاجسسة وقسست فسسي بيسسن فإذا الحاجة وقت عن تأخيره هو البيان في يمتنع
المسسؤمنين بسسأن القرآن في كثيرة آيات في بين قد وهذا المحذور هذا زال

نن النار يدخلون ل عإ رن ((  عذي نل مت ا رق رب مم رس هه ننا رل رنى عم مس هح مل رك ا عئ رل مو رهككا هأ من رع
رن هدو رع مب والمتقيسسن المسسؤمنين وعد في التي اليات ]وكل101)[النبياء:) هم

الله دون من يعبدون كانوا وإن النار في هؤلء دخول من تمنع
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إلسسى يحشسسرون المشسسركين المكذبين هؤلء أن الكريمة الية فوائد ومن 
فسي فسإنهم النسار أهسل طريسق اختساروا السدنيا فسي أنهسم كما جهنم طريق
عسن ويصسسدون الجحيسم طريسق إلسى فيسدلون ذلسسك بمثسل يجسازون الخرة
جديد درس ) هذا) (( وقفوهم وجل عز قال ثم النعيم أهل طريق

...: الطالب
؟ البحث ايش  بحثالشيخ:
 النار :  أمسماءالطالب
 الخر للخميس هذا تأجيل طلب  هوالشيخ:

الصسسراط عنسسد احبسوهم ) قال) مسئولون إنهم (( وقفوهم يقول 
هسسي الملئكسسة لن يظهسسر فيمسسا للملئكة والخطاب وجل عز الله من المر
المكسسذبين هسسؤلء قفسسوا للملئكسسة فيقسسال اللسسه بسسأمر الخلئسسق تسسدبر السستي

إنهم((  احبسسسوهم أي وقفسسوهم يعنسسي))  (( قفوهم بالله المشركين
أنهسسم " وكلمسسة وأفعككالهم أقككوالهم جميككع )) " عككن مسككئولون

عسسن مسسسئولون أنهم يعني عامة المؤلف قال كما تكون أن إما مسئولون
مبينسسة إنسسه أو أحسسوالهم كسسل وعسسن وانحرافهم وشركهم وأعمالهم أقوالهم

وهي واحدا شيئا عنه المسئول ) فيكون) تناصرون ل لكم (( ما بقوله
المؤلسسف قسسال كمسسا وتقريعسسا توبيخسسا السسسؤال هسسذا ويسألون يوقفون أنهم

بعضسسكم ينصسسر )) ل تناصكرون ل لكككم مكا" ((  توبيخا لهم ويقال"
:  لمعنيين محتملة الحقيقة في فالية بعضا

والعمسسال الحسسوال كل عن ؟ شيء أي عن مسئولون إنكم الول المعنى
كان ))  وأيا تناصرون ل لكم ما((  وهو السؤال هذا مسئولون إنكم أو

)) تناصككرون ل لكككم مككا((  لهم يقال حيث بهم وتهكم توبيخ الية ففي
هسسذه ينصسسرون العابسسدون هم ينصر والذي تتناصرون الدنيا في كنتم اليوم

نصككرهم يسككتطيعون (( ل يسسس مسورة آخر في علينا مر كما الصنام
أبسو قسسال كمسا لللهسة ينتصرون ) فالعابدون) محضرون جند لهم وهم

وينتصر به  يفتخر" هبل اعل"  قال أحد غزوة في يسلم أن قبل مسفيان
لكسسم شسسيء أي )) يعنسسي تناصككرون ل لكم ما((  القيامة يوم فيقال له

اليككوم هم (( بل قسسوله يفيسسده واضسسح والجسسواب التناصسسر مسسن يمنعكم
النتقسسال تفيد ببل المصدرة الجملة وهذه أذلة ) منقادون) مستسلمون

هسسم مستسسسلمون اليسسوم لنهم يتناصرون ل هم يعني آخر إلى أمسلوب من
ل لكككم مككا((  اللسسه رحمسسه المؤلسسف قسسال صسساغرون أذلسسة وأصسسنامهم
هسسم " بسسل الدنيا في كحالكم بعضا بعضكم ينصر ل))"  تناصرون
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)) تناصككرون ل لكككم ما((  قسسوله فسسي المسسستفهام مستسسسلمون اليسسوم
فسسي كسسان السسذي بعضسسا بعضسسكم نصسسر أيسسن يعني والتهكم التوبيخ به المراد
أذلء لنهسسم يتناصسسروا أن يمكسسن ل والجسسواب اليسسوم تتناصسسرون أفل السسدنيا

اللسسه لحكم منقادون )) أي مستسلمون اليوم هم بل((  مستسلمون
  قدرا فيهم تعالى الله ولحكم جزاء فيهم

اتجسسه أي بعضسسهم ) أقبسسل) يتساءلون بعض على بعضهم (( وأقبل
الفاعسسل والمجسسرور الفاعسسل مسسن حال يتساءلون وجملة بعض إلى بعضهم

بعضسهم يسسأل يتسساءلون أقبلسسوا بعسض علسى فسسي والمجرور بعضهم في
وأخلسسة وفسساق علسى السدنيا فسسي كانوا أن بعد فصاروا وتخاصما تلوما بعضا

إل عككدو لبعككض بعضككهم يومئذ (( الخلء أعسسداء الخرة في صاروا
والنكسسار التوبيسسخ وجسسه علسسى بعسسض بعضهم يسأل ) يتساءلون) المتقين

  يتخاصمون يقول
)) اليميككن عككن تأتوننككا كنتم (( إنكم للمتبعين منهم التباع أي قالوا
فصسسدقناكم الحسسق علسسى أنكسسم لحلفكسسم منهسسا نأمنكم كنا التي الجهة على

يسئلون التباع بعضا يسأل بعضهم صار أضللتمونا أنكم المعنى واتبعناكم
لنهسسم بعضسسا بعضسهم يسسسأل وكلهم التباع يسألون والمتبوعين المتبوعين

كنتككم إنكككم((  يقولون التباع وهم لبعض بعضهم يقول حيرة في وقعوا
فسسي يعنسسي تأتوننسسا السسدنيا فسسي كنتسسم للمتبسسوعين اتبعسسوا للذين الخطاب)) 

ا تأتوننسا يعنسي للمجساوزة عسن اليميسن عن إيانا ودعوتكم لنا خطابكم إتيان
الحلسسف بسساليمين المسسراد أن قيسسل ؟ بسساليمين المراد فما اليمين عن صادرا
يميسسن ) جمسسع) ليمككانكم عرضككة اللككه تجعلككوا (( ول تعسسالى لقسسوله
على أنهم للتباع يحلفون المتبوعين أن أي الحلف عن اليمين عن فمعنى

رما الشسسيطان عسسن تعالى الله كقوله وهذا حق هه رم رس رقا رو لنككي ((  رمككا عإ هك رل

رن عم رن رل عحي عص ننا مسن الخيسر بساليمين المسراد إن ]وقيسل21)[العسراف:) ال
إن فسسإنكم اتبعونسسا وتقولسسون خيسسرا تعسسدوننا أنكسسم يعنسسي التفاؤل وهو المن

وقيسسل علينسسا كسساذبون وأنتسسم بسسالخير فتعسسدوننا والغلبة العزة نلتم اتبعتمونا
أي  بسساليمين ضربا عليهم فأقبل تعالى قوله في كما القوة باليمين المراد
باليمين ضربا عليهم فراغ((  حال كل على اليمنى باليد وقيل بالقوة
: أقوال ثلثة فيها باليمين ))إذن
هسذه كسل أن والحقيقسة القسوة الثسالث الخيسر الثساني الحلسف الول القول

وهسسم حسسق علسسى بأنهم للتباع يقسمون فهم المتبوعين من واقعة الوجوه
يعسسدونهم كسسذلك وهسسم متبوعسسون لنهسسم القسسوة طريسسق عن معهم يتكلمون
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شسساملة فاليسسة ذلسسك أشبه وما والغلبة العزة لكم تكن اتبعونا يقول بالخير
هسسذه عسسن تأتوننسسا إنكسسم للمتبسسوعين التباع يقول يعني الثلثة الوجوه لهذه

فسي يقسول اللسه رحمسه المؤلسف الخيسر أو القسوة أو الحلسف اليمين الجهة
الثلثسسة للوجسسوه صالح هذا وكلمه بها نأمنكم كنا التي الجهة عن تفسيرها

كانوا إذا ويؤمنون بالخير وعدوا إذا ويؤمنون حلفوا إذا يؤمنون الناس لن
هسذا بلسغ وأنسه حسق علسى القسوي أن يسرى الضسعيف أن الغالب لن أقوياء

المتبعون أيش قالوا تعالى الله قال محقا لكونه والمرتبة المركز
 : المتبعونالطالب
التعسسبير أوضسسح المتبوعسسون حسسال كسسل علسسى المتبوعسسون : عنسسدكم الشسسيخ

تتبعون لن المتبعين من أوضح بالمتبوعون ببعسسون النسسسان يقرأهسسا الم المت
وإنمسسا مسسؤمنين تكونسسوا لم بل لهم المتبوعون أي قال والواقع التباع يعني

يعنسسي إلينسسا اليمسسان عسسن فرجعتسسم مؤمنين كنتم لو أن منا الضلل يصدق
فسسي ادعسسوه مسسا لبطسسال هنا الضراب بل التباع لهؤلء المتبوعون أي قال

عسسن نسسأتكم لسسم بسسل ) يعنسسي) اليمين عن تأتوننا كنتم (( إنكم قولهم
إنسسا قسسولكم لصسسدق مسسؤمنين كنتسسم ولسسو مسسؤمنين تكونوا لم ولكنكم اليمين

منكسسم ول عليكسسم منسسا فالجناية الصل من مؤمنين غير أنكم أما أضللناكم
ل المتبوعسون قسال ؟ معنسا لسستم أنتسم أم ؟ أنفسسكم علسى وا لسم ب تكون

أضسسلوهم السسذين هسسم المتبسسوعين هسسؤلء أن التباع أي ادعوا لنهم مؤمنين
.  ذلك أشبه ما أو باليمين أو الخير بوعد أو بالقوة
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